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Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. II/610 v úsecích:
Turnov (etapa u viaduktu); Přepeře – Příšovice; Příšovice (etapa u
sídliště); Svijany (etapa od křiž. sil.č. II/610 a II/279 za most ev. č. 610035A přes Jizeru) + sil.č. III/2797 ul. Nádražní v Turnově
(z hlediska veřejné linkové dopravy)

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy (dále jen OD KÚ LK), jako dotčený dopravní úřad
dle ust. § 34 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o SD), a dle ust. § 39 odst. 1 písm. g) Vyhlášky Ministerstva
dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
níže uvádí souhlas dopravního úřadu, na základě žádosti p. Josefa Nešvery (zastupujícího
stavebníka EUROVIA CS, a.s.) k úplné uzavírce na sil.č. II/610 v úsecích: Turnov (etapa u
viaduktu); Přepeře – Příšovice; Příšovice (etapa u sídliště); Svijany (etapa od křiž. sil.č. II/610
a II/279 za most ev. č. 610-035A přes Jizeru) + sil.č. III/2797 ul. Nádražní v Turnově, z důvodu
celkové rekonstrukce komunikací, v termínu:
od 01.04.2019 (pondělí) do 30.11.2019 (sobota)
(termín bude potvrzen rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem)

Tento souhlas se stane součástí Rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace vydané Městským
úřadem Turnov, odborem dopravním, který je dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, příslušným silničním správním úřadem.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 610 • fax: + 420 485 226 272
e-mail:doprava@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

KULK 23022/2019
Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)

OD KÚ LK souhlasí s předmětnými uzavírkami při splnění níže uvedených požadavků
týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:
Sil.č. II/610 – etapy: Turnov (etapa u viaduktu); Přepeře – Příšovice; Příšovice (etapa u sídliště);
Svijany (etapa od křiž. sil.č. II/610 a II/279 za most ev. č. 610-035A přes Jizeru)
 Úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 v lokalitě viaduktu v Turnově budou dotčeny spoje linky
670365 dopravce BusLine KHK s.r.o., a spoje linek 670361, 670364, 670366, 670368,
670930 a 670950 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 45 průjezdů spojů v pracovní
dny, celkem cca 2 průjezdy spojů v sobotu a celkem cca 5 průjezdů spojů v neděli a ve
státem stanovené svátky), zvláštní linková doprava (ZLD) na linkách 679502 a 679503
dopravce Richard Samko a spoje linek MHD Turnov, jež nespadají do gesce dopravního
úřadu OD KÚ LK
 Úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 v úseku Přepeře – Příšovice budou dotčeny spoje linky
670365 dopravce BusLine KHK s.r.o., a spoje linek 670361, 670364, 670366, 670368,
670930 a 670950 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 41 průjezdů spojů v pracovní
dny, celkem cca 2 průjezdy spojů v sobotu a celkem cca 5 průjezdů spojů v neděli a ve
státem stanovené svátky)
 Částečnou uzavírkou na sil.č. II/610 v lokalitě u sídliště v Příšovicích budou dotčeny spoje
linky 670365 dopravce BusLine KHK s.r.o., a spoje linek 670361, 670364, 670366, 670368,
670930 a 670950 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 41 průjezdů spojů v pracovní
dny, celkem cca 2 průjezdy spojů v sobotu a celkem cca 5 průjezdů spojů v neděli a ve
státem stanovené svátky); OD KÚ LK si v této věci vyhrazuje, aby žadatel u stavebníka
zajistil průjezdnost touto částečnou uzavírkou po celou dobu jejího trvání, s tím, že spoje
dotčených linek nebudou muset být v žádné fázi částečné uzavírky odkloněny na objízdnou
trasu, o které tímto není dopravním úřadem uvažováno, a stavebník bude proto respektovat
průjezd BUS
 Úplnou uzavírkou na sil.č. II/610 v úseku od křiž. sil.č. II/610 a II/279 za most ev. č. 610035A přes Jizeru ve Svijanech budou dotčeny spoje linky 540360 dopravce ČSAD Liberec,
a.s., spoje linky 541360 dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., spoje linky 670365
dopravce BusLine KHK s.r.o., a spoje linek 670361, 670364, 670930 a 670950 dopravce
BusLine LK s.r.o. (celkem cca 50 průjezdů spojů v pracovní dny, celkem cca 10 průjezdů
spojů v sobotu a cca 15 průjezdů spojů v neděli a ve státem stanové svátky)
 Po dobu uzavírek na sil.č. II/610 (v rámci všech etap) budou:
- vybrané „zrychlené“ liché spoje dotčené linky 540360 vedeny ve směru od
Liberce/Hodkovic nad Mohelkou standardně po D10 až do Mladé Boleslavi (zast. Mladá
Boleslav,,Zalužany ŠKODA); vybrané liché spoje vedeny standardně ze zast. Paceřice
po sil.č. I/35 – D10 – výjezd z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – křiž. D10 a
sil.č. III/27911 – sil.č. III/27911 – zast. Příšovice,,hl.sil. – sil.č. III/27911 – křiž. sil.č.
III/27911 a D10 – nájezd na D10 ve směru Ml. Boleslav/Praha/ostatní tranzit – D10 –
výjezd z D10 do Březiny – křiž. D10 a sil.č. II/610 – sil.č. II/610 – Loukov,,žel.st. –
otočka BUS v lokalitě zastávky Loukov,,žel.st. – dále již po své pravidelné trase ve
směru do Mnichova Hradiště/Mladé Boleslavi; vybraný lichý spoj bude veden jako
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ostatní vybrané liché spoje (tzv. „nezrychlené“) ze zast. Příšovice,,hl.sil. po sil.č.
III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a D10 – nájezd na D10 ve směru Ml.
Boleslav/Praha/ostatní tranzit – D10 – výjezd z D10 do Březiny – křiž. D10 a sil.č.
II/610 – sil.č. II/610 – zast. Březina (bez závleku do zast. Loukov,,žel.st.) – dále již po
své pravidelné trase ve směru do Mnichova Hradiště/Prahy; obdobně, v opačném pořadí,
i pro sudé spoje v opačném směru, kdy i zde budou navrženy tři způsoby vedení
objízdných tras (standardní „zrychlená“ po D10 x závlek po sil.č. II/610 do zast.
Loukov,,žel.st. x bez závleku po sil.č. II/610 do zast. Loukov,,žel.st.)
liché spoje dotčené linky 541360 vedeny ve směru od Liberce/Hodkovic nad Mohelkou
ze zast. Paceřice po sil.č. I/35 – D10 – výjezd z D10 u čerpací stanice Shell
v Příšovicích – křiž. D10 a sil.č. III/27911 – sil.č. III/27911 – zast. Příšovice,,hl.sil. –
sil.č. III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a D10 – nájezd na D10 ve směru Ml.
Boleslav/Praha/ostatní tranzit – D10 – výjezd z D10 do Březiny – křiž. D10 a sil.č.
II/610 – sil.č. II/610 – Loukov,,žel.st. – otočka BUS v lokalitě zastávky Loukov,,žel.st. –
dále již po své pravidelné trase ve směru do Mnichova Hradiště/Mladé Boleslavi;
obdobně, v opačném pořadí, i pro sudé spoje v opačném směru, kdy pouze vybraný spoj
neprovede po sil.č. II/610 závlek do zast. Loukov,,žel.st. a bude veden „zrychleně“ ze
zast. Březina po D10 do zast. Příšovice,,hl.sil.; ostatní sudé spoje provedou dle
výlukového jízdního řádu do zast. Loukov,,žel.st. závlek
liché spoje dotčené linky 670361 vedeny ve směru od Turnova do Mnichova Hradiště ze
zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan.9 – sil.č. II/610 ul. Nádražní – křiž. sil.č. II/610 ul.
Nádražní a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast.
Turnov,,odb.Přepeře – Ohrazenice – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a
– křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 –
nájezd na sil.č. I/10 – D10 – výjezd z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – křiž.
D10 a sil.č. III/27911 – sil.č. III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a II/279 – sil.č. II/279 –
zast. Svijany,,na nájezdu – křiž. sil.č. II/279 a II/610 – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ
– sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,sídl. – vybrané spoje dále po sil.č. II/610 – zast.
Příšovice,,kovárna – otočka BUS kolem požární nádrže v blízkosti zast.
Příšovice,,kovárna – nazpět po sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,sídl. – sil.č. II/610 – dále
již veškeré liché spoje do zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – křiž. sil.č. II/610 a II/279
– sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – sil.č. II/279 – nájezd na D10 – D10 – výjezd
z D10 do Březiny – křiž. D10 a sil.č. II/610 – sil.č. II/610 – Loukov,,žel.st. – otočka BUS
v lokalitě zastávky Loukov,,žel.st. – dále již po své pravidelné trase ve směru do
Mnichova Hradiště; obdobně, v opačném pořadí, i pro sudé spoje v opačném směru
liché spoje dotčené linky 670364 (kromě „zrychleného“ vybraného spoje, který bude
veden do Příšovic ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan. 9, resp. Turnov,,odb.Přepeře
po D10) vedeny ve směru od Turnova do Svijan/Loukovce ze zast. Turnov,,Terminál u
žel.st., stan. 9 – sil.č. II/610 ul. Nádražní – nájezd na sil.č. I/35 – výjezd ze sil.č. I/35
směr Sobotka/Lomnice nad Popelkou – OK sil.č. I/35, II/283 a III/27926 – sil.č.
III/27926 – zast. Turnov,Mašov – sil.č. III/27926 – křiž. sil.č. III/27926 a III/27920
v Křemínku – sil.č. III/27920 – křiž. sil.č. III/27920 a III/27915 v Podhájí – sil.č.
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III/27915 – zast. Modřišice (na níž vybraný spoj svou jízdu ukončí) – sil.č. III/27915 –
zast. Přepeře,,u hřiště – sil.č. III/27915 – křiž. sil.č. III/27915 a III/2797 – sil.č. III/2797
– zast. Přepeře,,Nad potůčkem – sil.č. III/2797 – Ohrazenice-Pyrám – křiž. sil.č. III/2797
a I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na D10 ve směru Ml. Boleslav/Praha/ostatní tranzit – D10 –
výjezd z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – křiž. D10 a sil.č. III/27911 – sil.č.
III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu (nyní
již společně s vybraným „zrychleným“ spojem) – křiž. sil.č. II/279 a II/610 – sil.č. II/610
– zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,sídl. (na níž vybrané spoje svou
jízdu ukončí) – nazpět po sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – křiž. sil.č.
II/610 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – sil.č. II/279 – zast.
Svijany,,hor.rozc. – křiž. sil.č. II/279 a III/27917 – sil.č. III/27917 – zast. Svijany,,obec
(na jejím provizorním stanovišti pod přemostěním D10 na sil.č. III/27917), na níž
vybrané spoje svou jízdu ukončí a naopak vybrané spoje budou již ze zast. Svijany,,na
nájezdu, resp. ze zast. Svijany,,hor.rozc. pokračovat po své běžné trase do zast.
Loukovec, resp. Loukovec,Hubálov, na níž svou jízdu ukončí; vybrané sudé spoje budou
vedeny z výchozí zast. Svijany,,obec (z jejího provizorního stanoviště pod přemostěním
D10 na sil.č. III/27917) – sil.č. III/27917 – křiž. sil.č. III/27917 a II/279 – sil.č. II/279 –
zast. Svijany,,hor.rozc. (nyní společně i s vybraným spojem vedeným od Loukovce) –
sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – křiž. sil.č. II/279 a II/610 – sil.č. II/610 – zast.
Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,sídl. – vybraný spoj obslouží navíc
závlekem po sil.č. II/610 zast. Příšovice,,kovárna, vybrané spoje, které nezamíří do zast.
Příšovice,,kovárna, obslouží „pouze“ zast. Příšovice,,sídl. – dále navíc již s vybranými
spoji, které mají zast. Příšovice,,sídl. jakožto výchozí, budou spoje pokračovat po sil.č.
II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – křiž. sil.č. II/610 a II/279 – sil.č. II/279 – zast.
Svijany,,na nájezdu – vybrané „zrychlené“ spoje po sil.č. II/279 a D10 přímo do
turnovské zast. Turnov,,Terminál u žel.st., vybrané spoje rovněž po sil.č. II/279 a D10 –
sjezd z D10 do Ohrazenic na Pyrám – sil.č. III/2797 – zast. Přepeře,,Nad potůčkem –
sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a III/27915 – sil.č. III/27915 – zast. Přepeře,,u hřiště
– sil.č. III/27915 – zast. Modřišice (na níž vybrané spoje svou jízdu teprve zahájí a
budou vedeny přes Přepeře, s obsloužením zast. Přepeře,,u hřiště a Přepeře,,Nad
potůčkem, do Ohrazenic a Turnova, s obsloužením zast. Turnov,,odb.Přepeře do zast.
Turnov,,Terminál u žel.st.), ostatní vybrané spoje budou ze zast. Modřišice pokračovat
po sil.č. III/27915 – křiž. sil.č. III/27915 a III/27920 – sil.č. III/27920 – křiž. sil.č.
III/27920 a III/27926 – sil.č. III/27926 – zast. Turnov,Mašov – sil.č. III/27926 – OK
sil.č. III/27926, II/283 a I/35 – sil.č. I/35 – výjezd ze sil.č. I/35 – OK sil.č. I/35, II/610 ul.
Nádražní, MK Bezručova a III/28314 ul. Palackého – sil.č. II/610 ul. Nádražní – zast.
Turnov,,Terminál u žel.st.
vybrané liché spoje linky 670365 vedeny ve směru od Turnova do Sobotky ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – křiž. sil.č. II/610 ul. Nádražní
a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře –
Ohrazenice – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a
a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – nájezd na sil.č. I/10 – D10 –
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výjezd z D10 u čerpací stanice Shell v Přísovicích – křiž. D10 a sil.č. III/27911 – sil.č.
III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – křiž.
sil.č. II/279 a II/610 – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – zast.
Příšovice,,sídl. – nazpět po sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – křiž. sil.č.
II/610 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – křiž. sil.č. II/279 a III/27911 –
nájezd na D10 – D10 – výjezd z D10 do Březiny – sil.č. II/610 – zast. Loukov,,žel.st. –
sil.č. II/610 – křiž. sil.č. II/610 a III/27919 ve Žďáru – sil.č. III/27919 – zast.
Žďár,Břehy,obecní úřad – dále již po své pravidelné trase ve směru do Sobotky; jiné
vybrané liché spoje výše uvedené linky vedeny ve směru od Turnova do Sobotky po
alternativní objízdné trase ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní
– nájezd na sil.č. I/35 – výjezd ze sil.č. I/35 směr Sobotka/Lomnice nad Popelkou – OK
sil.č. I/35, II/283 a III/27926 – sil.č. III/27926 – zast. Turnov,Mašov – sil.č. III/27926 –
křiž. sil.č. III/27926 a III/27920 v Křemínku – sil.č. III/27920 – křiž. sil.č. III/27920 a
III/27915 v Podhájí – sil.č. III/27915 – zast. Modřišice – sil.č. III/27915 – zast.
Přepeře,,u hřiště – sil.č. III/27915 – křiž. sil.č. III/27915 a III/2797 – sil.č. III/2797 –
sil.č. III/2797 – Ohrazenice-Pyrám – křiž. sil.č. III/2797 a I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na
D10 ve směru Ml. Boleslav/Praha/ostatní tranzit – D10 – výjezd z D10 u čerpací stanice
Shell v Příšovicích – křiž. D10 a sil.č. III/27911 – sil.č. III/27911 – křiž. sil.č. III/27911
a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu, odkud již všechny liché spoje po
stejné trase od Příšovic po D10 se sjezdem do Březiny a dále do Loukova/Žďáru;
obdobně, v opačném pořadí, i pro sudé spoje v opačném směru, které nebudou v žádném
z případů vedeny po alternativní objízdné trase přes Přepeře, Modřišice a TurnovMašov, nýbrž po objízdné trase přes Ohrazenice do zast. Turnov,,Terminál u žel.st., příp.
„zrychlené“ spoje ze svijanské zast. Svijany,,na nájezdu po D10, I/10 a I/35 přímo, bez
využití objízdné trasy přes Ohrazenice, do zast. Turnov,,Terminál u žel.st.
lichý spoj č. 1 dotčené linky 670366 veden ve směru od Turnova do Soběslavic ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – křiž. sil.č. II/610 ul. Nádražní
a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře –
Ohrazenice – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a
a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – nájezd na sil.č. I/10 – D10 –
výjezd z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – křiž. D10 a sil.č. III/27911 – sil.č.
III/27911 – křiž. sil.č. III/27911 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – křiž.
sil.č. II/279 a II/610 – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – zast.
Příšovice,,sídl. – nazpět po sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – dále již po své
pravidelné trase ve směru do Padařovic; v opačném směru bude sudý spoj č. 2 veden
standardně ze zast. Soběslavice,Padařovice,rozc. přes Kobyly a Svijanský Újezd do zast.
Příšovice,,sídl. – nazpět po sil.č. II/610 kolem zast. Příšovice,,SDZ (kolem níž spoj
pouze projede) – křiž. sil.č. II/610 a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu –
nájezd na D10 – D10 – výjezd z D10 do Ohrazenic na Pyrám – sil.č. III/2797 – křiž.
sil.č. III/2797 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č. I/10 a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž.
sil.č. III/28729 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28728 ul.
Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 ul.
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Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728 ul. Fučíkova, II/610 ul. Přepeřská a III/2797 ul.
Nádražní u turnovského viaduktu – sil.č. III/2797 ul. Nádražní – sil.č. II/610 ul.
Nádražní – zast. Turnov,,Terminál u žel.st. – dále již po své pravidelné trase ve směru na
turnovské autobusové nádraží
lichý spoj č. 1 dotčené linky 670368 veden ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan.9
nikoli po sil.č. III/2797 ul. Nádražní (kdy nedojde k obsloužení zast. Turnov,,u Benešů a
Ohrazenice,,u výkupny), nýbrž po objízdné trase z křiž. sil.č. II/610 ul. Nádražní a sil.č.
III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře –
Ohrazenice – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a
a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č. I/10 a
III/2797 – zast. Ohrazenice,,Pyrám – dále po své standardní trase přes Lažany, Čtveřín,
Pěnčín, Svijanský Újezd a Svijany až do zast. Příšovice,,kovárna – otočka BUS kolem
požární nádrže v blízkosti zast. Příšovice,,kovárna – nazpět po sil.č. II/610 – zast.
Příšovice,,sídl. – sil.č. II/610 – zast. Příšovice,,SDZ – sil.č. II/610 – křiž. sil.č. II/610
a II/279 – sil.č. II/279 – zast. Svijany,,na nájezdu – nájezd na D10 – D10 – výjezd z D10
do Ohrazenic na Pyrám – křiž. sil.č. I/10 a III/2797 – sil.č. III/2797 – zast. Přepeře,,Nad
potůčkem – sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a III/27915 – sil.č. III/27915 – zast.
Přepeře,,u hřiště – sil.č. III/27915 – zast. Modřišice – nazpět po sil.č. III/27915 – zast.
Přepeře,,u hřiště – sil.č. III/27915 – křiž. sil.č. III/27915 a sil.č. III/2797 – sil.č. III/2797
– zast. Přepeře,,Nad potůčkem – sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a I/10 – sil.č. I/10 –
křiž. sil.č. I/10 a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a III/28729a – sil.č.
III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 – křiž. sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova, II/610 ul. Přepeřská a III/2797 ul. Nádražní u turnovského viaduktu – sil.č.
III/2797 ul. Nádražní – sil.č. II/610 ul. Nádražní – zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan.9;
obdobně, v opačném pořadí, pro sudý spoj č. 2 v opačném směru
liché spoje dotčené linky 670930 vedeny ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan.3/4 po
sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní, III/28314 ul. Palackého, MK ul.
Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 – sil.č. I/35 – sil.č. I/10 – D10 – vybrané
spoje výjezdem z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – sil.č. III/27911 – zast.
Příšovice,,hl.sil. (obsluhována pouze vybranými spoji) – sil.č. III/27911 – nájezd na D10
– nyní opět všechny spoje po D10 – hranice Libereckého/Středočeského kraje – dále po
D10 ve směru do Mnichova Hradiště/Prahy/ostatní tranzit; obdobně, v opačném pořadí,
pro vybrané sudé spoje, kdy tyto spoje budou v rámci své trasy obsluhovat zast.
Příšovice,,hl.sil. u čerpací stanice Shell ve směru do Turnova, zrychlený vybraný sudý
spoj bude veden ze zast. Praha,,Černý Most do zast. Turnov,,Terminál u žel.st. beze
změn
liché spoje dotčené linky 670950 vedeny ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st.,stan.3 po
sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní, III/28314 ul. Palackého, MK ul.
Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 – sil.č. I/35 – sil.č. I/10 – D10 – vybrané
spoje výjezdem z D10 u čerpací stanice Shell v Příšovicích – sil.č. III/27911 – zast.
Příšovice,,hl.sil. (obsluhována pouze vybranými spoji) – sil.č. III/27911 – nájezd na D10
6/14

KULK 23022/2019
Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)

-

ve směru Mladá Boleslav/Praha/ostatní tranzit – nyní opět všechny spoje po D10 –
hranice Libereckého/Středočeského kraje – výjezd z D10 do Březiny – sil.č. II/610 –
dále již po své pravidelné trase ve směru do Mnichova Hradiště po sil.č. II/610;
obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje, jež budou v rámci své trasy
obsluhovat zast. Příšovice,,hl.sil. u čerpací stanice Shell ve směru do Turnova,
zrychlený vybraný sudý spoj bude veden ze zast. Praha,,Černý Most do zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. beze změn
dotčené spoje linky ZLD 679502 budou výlukově ukončeny již v zast. Turnov,,Vesecko,
kde cestující směr Turnov,Nudvojovice,prům.zóna (KAMAX) přestoupí do mikrobusu
linky 679503, který bude z OK sil.č. II/610 ul. Nádražní, III/28314 ul. Palackého a MK
ul. Bezručova odkloněn po sil.č. III/28314 ul. Palackého na křiž. s MK ul. Koškova –
MK ul. Koškova – bezejmenná MK za závodem KAMAX – MK Nudvojovická –
konečná zastávka Turnov,Nudvojovice,prům.zóna (KAMAX), obdobně v opačném
směru (s přestupem z mikrobusu linky 679503 na linku 679502 v zast. Turnov,,Vesecko)

Sil.č. III/2797 ul. Nádražní v Turnově
 Úplnou uzavírkou na sil.č. III/2797 v Turnově budou přímo dotčeny spoje linky 000350
konsorcia REGA & R spol. s r.o./PP Ščoka Y.Y., spoje linky 540340 dopravce ČSAD
Liberec, a.s., spoje linky 620888 dopravce František Pytlík, spoje linky 671780 dopravce
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., spoje linky 680036 dopravce Zlatovánek spol. s r.o.,
spoje linky 690700 dopravce KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí,
spoje linky 780850 dopravce RETROBUS, s.r.o., a spoje linek 530190, 540350, 540370,
670310, 670362, 670363, 670367, 670368, 670530, 670550, 670780, 670930, 670950,
670970 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 135 průjezdů spojů v pracovní dny, celkem
cca 28 průjezdů spojů v sobotu a celkem cca 38 průjezdů spojů v neděli, přičemž ve státem
stanovené svátky se počet průjezdů může snižovat) + spoje linek MHD Turnov, jež
nespadají do gesce dopravního úřadu OD KÚ LK
 Po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2797 budou:
- vybrané liché spoje mezinárodní linky 000350 vedeny ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st.
– sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní, sil.č. III/28314 ul. Palackého,
MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 – sil.č. I/35 – sil.č. I/10 – D10 –
dále již po své pravidelné trase ve směru Mladá Boleslav/Praha/ostatní tranzit; obdobně,
v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném směru
- vybrané liché spoje linky 530190 ve směru od Jablonce nad Nisou/Hodkovic nad
Mohelkou vedeny z Ohrazenic po D10, sil.č. I/10 a I/35 – výjezd ze sil.č. I/35 – křiž.
sil.č. I/35 a II/610 ul. Nádražní – sil.č. II/610 ul. Nádražní – zast. Turnov,,Terminál u
žel.st. – nazpět po sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní, III/28314 ul.
Palackého, MK ul. Bezručova a I/35 – nájezd na sil.č. I/35 – I/35, I/10 a D10 ve směru
Mladá Boleslav/Praha/ostatní tranzit; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje
v opačném směru
- vybraný lichý spoj linky 620888 ve směru od Hradce Králové/Jičína veden ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní,
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sil.č. III/28314 ul. Palackého, MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 –
sil.č. I/35, I/10 a D10 – nájezd na sil.č. I/35 v Ohrazenicích – sil.č. I/35 – dále již po své
pravidelné trase ve směru Liberec; obdobně, v opačném pořadí, pro vybraný sudý spoj
v opačném směru
lichý spoj linky 671780 ve směru od Harrachova/Železného Brodu veden ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní,
sil.č. III/28314 ul. Palackého, MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 –
sil.č. I/35, I/10, D10 – dále již po své pravidelné trase ve směru Mladá
Boleslav/Praha/ostatní tranzit; obdobně, v opačném pořadí, pro sudý spoj v opačném
směru
lichý spoj linky 680036 ve směru od Hradce Králové/Jičína veden ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní,
sil.č. III/28314 ul. Palackého, MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 –
sil.č. I/35, I/10 a D10 – nájezd na sil.č. I/35 v Ohrazenicích – sil.č. I/35 – dále již po své
pravidelné trase ve směru Liberec; obdobně, v opačném pořadí, pro sudý spoj
v opačném směru
liché spoje linky 690700 ve směru od Špindlerova Mlýna/Železného Brodu vedeny ze
zast. Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul.
Nádražní, sil.č. III/28314 ul. Palackého, MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č.
I/35 – sil.č. I/35, I/10 a D10 – dále již po své pravidelné trase ve směru Mladá
Boleslav/Praha/ostatní tranzit; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném
směru
lichý spoj linky 780850 ve směru od Prostějova/Brna/Hradce Králové veden ze zast.
Turnov,,Terminál u žel.st. – sil.č. II/610 ul. Nádražní – OK sil.č. II/610 ul. Nádražní,
sil.č. III/28314 ul. Palackého, MK ul. Bezručova a sil.č. I/35 – nájezd na sil.č. I/35 –
sil.č. I/35, I/10 a D10 – nájezd na sil.č. I/35 v Ohrazenicích – sil.č. I/35 – dále již po své
pravidelné trase ve směru Liberec; obdobně, v opačném pořadí, pro sudý spoj
v opačném směru
veškeré liché spoje linky 540340 ve směru od Liberce/Hodkovic nad Mohelkou vedeny
ze zast. Paceřice po sil.č. I/35, D10 a sil.č. I/10 – výjezd po sil.č. I/10 do Ohrazenic na
Pyrám – křiž. sil.č. I/10 a III/2797 – sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a I/10 – sil.č.
I/10 – křiž. sil.č. I/10 a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a III/28729a –
sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728 ul. Fučíkova a MK ul. Průmyslová – (vybrané spoje
závlek po MK ul. Průmyslová do zast. Ohrazenice,,prům.zóna – nazpět po MK ul.
Průmyslová – křiž. MK ul. Průmyslová a sil.č. III/28728 ul. Fučíkova –) sil.č. III/28728
ul. Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728 ul. Fučíkova, II/610 ul. Přepeřská a III/2797 ul.
Nádražní – sil.č. III/2797 ul. Nádražní – dále již po pravidelné trase ve směru do zast.
Turnov,,Terminál u žel.st.; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném
směru, kdy opět pouze vybrané spoje budou vykonávat z objízdné trasy závlek do zast.
Ohrazenice,,prům.zóna
vybrané liché spoje linky 540350 ve směru od Liberce/Hodkovic nad Mohelkou
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„zrychleny“ po D10, sil.č. I/10 a I/35 s výjezdem ze sil.č. I/35 na sil.č. II/610 ul.
Nádražní, do zast. Turnov,,Terminál u žel.st., ostatní vybrané liché spoje vedeny po D10
a sil.č. I/10 – výjezd po sil.č. I/10 do Ohrazenic na Pyrám – křiž. sil.č. I/10 a III/2797 –
sil.č. III/2797 – křiž. sil.č. III/2797 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č. I/10 a III/28729 – sil.č.
III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a
III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,II Fučíkova – sil.č.
III/28728 ul. Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728 ul. Fučíkova, II/610 ul. Přepeřská a
III/2797 ul. Nádražní – sil.č. III/2797 ul. Nádražní – sil.č. II/610 ul. Nádražní – zast.
Turnov,,Terminál u žel.st.; obdobně, v opačném pořadí, pro sudé spoje v opačném
směru, kdy „pouze“ vybraný spoj bude zrychlen po sil.č. I/35, I/10, D10 a I/35 do zast.
Paceřice, a ostatní vybrané spoje ve směru do Hodkovic nad Mohelkou/Liberce budou
vedeny po objízdné trase přes Ohrazenice (s obsloužením zast. Turnov,,II Fučíkova)
spoj č. 1 linky 540370 veden po své pravidelné trase do ohrazenické průmyslové zóny
(do zast. Ohrazenice,,prům.zóna) beze změn; ostatní vybrané liché spoje této linky ve
směru od Liberce nebudou po dobu uzavírky sjíždět výjezdem do Ohrazenic na Pyrám,
nýbrž budou „zrychleně“ vedeny po D10, sil.č. I/10, I/35 s výjezdem ze sil.č. I/35 na
sil.č. II/610 ul. Nádražní do zast. Turnov,,Terminál u žel.st. – dále po své pravidelné
trase ve směru Jičín/Hradec Králové/ostatní tranzit; obdobně, v opačném pořadí, pro
sudé spoje v opačném směru
vybraný lichý spoj linky 670310 ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. veden po sil.č. II/610
ul. Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul.
Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – zast. Turnov,,II Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728 ul. Fučíkova a MK ul.
Průmyslová – závlekem po MK ul. Průmyslová do zast. Ohrazenice,,prům.zóna –
nazpět po MK ul. Průmyslová – křiž. MK ul. Průmyslová a sil.č. III/28728 ul. Fučíkova
– sil.č. III/28728 – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č.
III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž.
sil.č. I/10 a III/2797 – sil.č. III/2797 – zast. Ohrazenice,,Pyrám, na níž vybrané spoje
svou jízdu teprve zahájí – dále nazpět po stejné trase do Ohrazenic s obsloužením zast.
Ohrazenice,,náves; Ohrazenice,,pod hřbitovem; Ohrazenice,,školka; Turnov,,II Fučíkova
a Turnov,,odb.Přepeře, také přes zast. Turmov,,Terminál u žel.st. a dále na Károvsko/do
Hruštic (přičemž vybraný spoj obslouží též zast. Turnov,,aut.nádr.), kdy po třetím, resp.
druhém obsloužení zast. Turnov,,Terminál u žel.st. nebudou vybrané spoje pokračovat
po sil.č. III/2797 ul. Nádražní (nyní navíc i spoj č. 5, který do této chvíle nebyl dotčen, a
spoj č. 17, který v této zastávce svou jízdu teprve zahajuje), nýbrž budou opětovně
vedeny z křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul. Fučíkova po sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 – zast. Ohrazenice,,školka –
sil.č. III/28728 – zast. Ohrazenice,,pod hřbitovem – křiž. sil.č. III/28728 a III/28729a –
sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 – zast.
Ohrazenice,,náves – sil.č. III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č.
I/10 a III/2797 – sil.č. III/2797 – zast. Ohrazenice,,Pyrám, na níž dotčené spoje svou
jízdu ukončí; lichý spoj č. 23 bude ze své výchozí zast. Ohrazenice,,Pyrám veden po
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objízdné trase přes Ohrazenice s obsloužením nácestných zast. Ohrazenice,,náves;
Ohrazenice,,pod
hřbitovem;
Ohrazenice,,školka;
Turnov,,II
Fučíkova
a
Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/2797 ul. Nádražní – sil.č. II/610 ul. Nádražní – dále již
po své pravidelné trase do zast. Turnov,,Terminál u žel.st. a k turnovské nemocnici;
spoje č. 21, 35 a 19 zůstanou po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2797 ul. Nádražní
nedotčeny, spoje tedy budou jezdit po svých pravidelných trasách
veškeré liché spoje linek 670362 a 670363 ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. vedeny po
sil.č. II/610 ul. Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a
III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č.
III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,II Fučíkova – sil.č. III/28728 – křiž. sil.č.
III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č.
III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č. I/10 a III/2797 – sil.č.
III/2797 – zast. Ohrazenice,,Pyrám – dále po svých pravidelných trasách; obdobně,
v opačném pořadí, pro sudé spoje dotčených linek v opačném směru
lichý spoj č. 3 linky 670367 ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. vedeny po sil.č. II/610 ul.
Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul.
Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – zast. Turnov,,II Fučíkova – sil.č. III/28728 – křiž. sil.č. III/28728 a
III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 – křiž.
sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – křiž. sil.č. I/10 a III/2797 – sil.č. III/2797 – dále po
své pravidelné trase ve směru Lažany/Český Dub; obdobně, v opačném pořadí, pro sudý
spoj č. 2 v opačném směru
spoje linky 670368 – viz výše; tato linka bude dotčena i v průběhu uzavírky na sil.č.
II/610
vybrané liché spoje linky 670530, které jsou standardně dle základního JŘ trasovány po
sil.č. III/2797 ul. Nádražní, ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. vedeny po sil.č. II/610 ul.
Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul.
Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – zast. Turnov,,odb.Přepeře – sil.č. III/28728 ul.
Fučíkova – zast. Turnov,,II Fučíkova – sil.č. III/28728 – křiž. sil.č. III/28728
a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 –
křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na D10 – dále již po své
pravidelné trase ve směru Příšovice/Mladá Boleslav; obdobně, v opačném pořadí, pro
vybrané sudé spoje v opačném směru; veškeré liché, resp. sudé spoje, které dle
základního JŘ obsluhují ohrazenickou průmyslovou zónu na její zast.
Ohrazenice,,prům.zóna, budou vedeny po svých pravidelných trasách beze změn
vybrané liché spoje linky 670550, které jsou standardně dle základního JŘ trasovány po
sil.č. III/2797 ul. Nádražní, ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. vedeny po sil.č. II/610 ul.
Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul.
Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728
a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 –
křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na D10 – I/35 – dále již po
své pravidelné trase ve směru Liberec; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé
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spoje v opačném směru; veškeré liché, resp. sudé spoje, které dle základního JŘ
obsluhují ohrazenickou průmyslovou zónu na její zast. Ohrazenice,,prům.zóna, budou
vedeny po svých pravidelných trasách beze změn
vybrané liché spoje linky 670780 ve směru od Rokytnice nad
Jizerou/Harrachova/Železného Brodu vedeny ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. po
objízdné trase po sil.č. II/610 ul. Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797
ul. Nádražní a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – křiž. sil.č.
III/28728 a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č.
III/28729 – křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na D10 – D10 –
dále již po své pravidelné trase ve směru Mnichovo Hradiště/Mladá Boleslav/ostatní
tranzit; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru
spoje linky 670930 – viz výše; tato linka bude dotčena i v průběhu uzavírky na sil.č.
II/610
spoje linky 670950 – viz výše; tato linka bude dotčena i v průběhu uzavírky na sil.č.
II/610
veškeré liché spoje linky 670970 vedeny ze zast. Turnov,,Terminál u žel.st. po objízdné
trase po sil.č. II/610 ul. Nádražní a III/2797 ul. Nádražní – křiž. sil.č. III/2797 ul.
Nádražní a III/28728 ul. Fučíkova – sil.č. III/28728 ul. Fučíkova – křiž. sil.č. III/28728
a III/28729a – sil.č. III/28729a – křiž. sil.č. III/28729a a III/28729 – sil.č. III/28729 –
křiž. sil.č. III/28729 a I/10 – sil.č. I/10 – sil.č. I/10 – nájezd na D10 – D10 – dále již po
své pravidelné trase ve směru Mladá Boleslav/Praha/ostatní tranzit

OD KÚ LK si vyhrazuje, aby v rámci uzavírky na sil.č. II/610 bylo ve Svijanech zřízeno
provizorní stanoviště zast. Svijany,,obec s otočkou pod přemostěním D10 na sil.č. III/27917,
kde bude instalován přenosný označník; v této věci si OD KÚ LK zároveň vyhrazuje, aby
žadatel v součinnosti se stavebníkem zajistil osazení betonových panelů v místě této
provizorní/dočasné zastávky, kde bude současně docházet k otáčení BUS
OD KÚ LK žádá, aby byl průjezd křiž. sil.č. II/610 a II/279 ve Svijanech po celou dobu
uzavírky na sil.č. II/610 (především v průběhu etapy od křiž. sil.č. II/610 a II/279 za most
610-035A přes Jizeru) umožněn bez jakýchkoli omezení; dopravním úřadem tímto není o
objízdné trase uvažováno
OD KÚ LK dále žadateli, resp. stavebníkovi ukládá, aby byl průjezd křiž. sil.č. II/610 ul.
Přepeřská, III/2797 ul. Nádražní a III/28728 ul. Fučíkova u turnovského viaduktu po celou
dobu uzavírky jak na sil.č. II/610 (především v průběhu etapy u viaduktu), tak po celou dobu
uzavírky na sil.č. III/2797 ul. Nádražní umožněn alespoň se střídavým provozem jedním
jízdním pruhem (s řízením semafory); dopravním úřadem tímto není o objízdné trase
uvažováno
OD KÚ LK žádá, aby žadatel zajistil možnost vedení objízdné trasy i pro vozidla nad 3,5t
(tedy pro BUS) po D10, s tím, že i těmto vozidlům bude po dobu uzavírky na sil.č. II/610
odpuštěn dálniční poplatek (tzv. mýtné); D10 se tudíž stává základní objízdnou trasou
OD KÚ LK si v neposlední řadě vyhrazuje, aby žadatel zajistil vyhrazení dostatku prostoru
pro otáčení BUS v lokalitě zast. Loukov,,žel.st., tedy, že na prostranství nebudou
11/14

KULK 23022/2019
Souhlas DÚ s uzavírkou (veř.doprava)



zaparkovány osobní automobily, které by mohly bránit plynulému a bezpečnému otáčení
BUS
Po dobu úplné uzavírky na sil.č. II/610 (v rámci všech etap) a úplné uzavírky na sil.č.
III/2797 dojde k dočasným změnám obsluhy u níže uvedených zastávek:
Turnov,,ČSAD – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast.
Turnov,,odb.Přepeře
Turnov,,chemička – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou
zast. Turnov,,odb.Přepeře
Přepeře,,Sklostroj – neobsluhována bez náhrady
Přepeře – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast.
Přepeře,,u hřiště, která bude navíc výlukově obsluhována
Přepeře,,u hřiště – navíc výlukově obsluhována spoji dotčených linek, odkloněnými na
alternativní objízdnou trasu
Přepeře,,Nad potůčkem – navíc výlukově obsluhována spoji dotčených linek, odkloněnými
na alternativní objízdnou trasu
Příšovice,,Na Hořensku – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší
obsluhovanou zast. Příšovice,,kovárna, která bude obsluhována závleky vybraných spojů
dotčených linek
Příšovice,,kovárna – obsluhována závleky vybraných spojů dotčených linek; v lokalitě této
zastávky, kolem požární nádrže, bude docházet k otáčení BUS
Příšovice,,sídl. – standardně obsluhována spoji dotčených linek
Příšovice,,SDZ – standardně obsluhována spoji dotčených linek
Příšovice,,na nájezdu – standardně a navíc obsluhována spoji dotčených linek
Svijany,,obec – na svém stálém stanovišti neobsluhována; bude zřízeno provizorní
stanoviště pod přemostěním D10 na sil.č. III/27917, kde bude instalován přenosný označník;
v lokalitě této zastávky bude docházet k otáčení BUS
Příšovice,,hl.sil. – standardně obsluhována
Loukov,,žel.st. – standardně obsluhována; v lokalitě této zastávky bude docházet k otáčení
BUS
Modřišice – navíc výlukově obsluhována vybranými spoji dotčených linek vedenými po
alternativní objízdné trase; v lokalitě této zastávky bude docházet k otáčení BUS
Turnov,Mašov – navíc obsluhována vybranými spoji dotčených linek vedenými po
alternativní objízdné trase
Turnov,,U Benešů – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou
zast. Turnov,,odb.Přepeře
Turnov,,Na Krbech – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou
zast. Turnov,,odb.Přepeře, příp. na zast. Ohrazenice,,Pyrám
Ohrazenice,,u výkupny – neobsluhována; cestující budou odkázáni na nejbližší
obsluhovanou zast. Ohrazenice,,Pyrám, příp. na zast. Turnov,,odb.Přepeře, či na zast.
Turnov,,II Fučíkova
Turnov,,odb.Přepeře – navíc obsluhována vybranými spoji dotčených linek vedenými po
objízdné trase
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Turnov,,II Fučíkova – navíc obsluhována vybranými spoji dotčených linek vedenými po
objízdné trase
Ohrazenice,,školka – spoji obsluhujícími tuto zastávku dle svého základního JŘ standardně
obsluhována; spoji vedenými po objízdné trase neobsluhována, resp. spoje kolem ní budou
pouze projíždět
Ohrazenice,,pod hřbitovem – spoji obsluhujícími tuto zastávku dle svého základního JŘ
standardně obsluhována; spoji vedenými po objízdné trase neobsluhována, resp. spoje kolem
ní budou pouze projíždět
Ohrazenice,,náves – spoji obsluhujícími tuto zastávku dle svého základního JŘ standardně
obsluhována; spoji vedenými po objízdné trase neobsluhována, resp. spoje kolem ní budou
pouze projíždět
Žadatel, možno ve spolupráci s nejvíce dotčenými dopravci BusLine LK s.r.o. a ČSAD
Liberec, a.s., zajistí vyvěšení informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na všech
bezprostředně dotčených zastávkách, jmenovitě alespoň v zast. Turnov,,ČSAD;
Turnov,,chemička;
Přepeře,,Sklostroj;
Přepeře;
Příšovice,,Na
Hořensku;
Příšovice,,kovárna; Příšovice,,sídl.; Příšovice,,SDZ; Svijany,,na nájezdu; Svijany,,obec;
Turnov,,U Benešů; Turnov,,Na Krbech a Ohrazenice,,u výkupny, na nichž bude výrazně
omezena, příp. změněna jejich obsluha; OD KÚ LK rovněž doporučuje, aby tyto informace
byly zveřejněny též v uzlech linkové dopravy, a to v zast. Turnov,,Terminál u žel.st.;
Mnichovo Hradiště,,nám.; Sobotka,,nám.; Mladá Boleslav,,aut.st., příp. i v zast.
Liberec,,aut.nádr. a Hodkovice n.Mohelkou,,aut.nádr.
Dotčení dopravci BusLine LK s.r.o., ČSAD Liberec, a.s. a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukové jízdní řády nejvíce
dotčených linek a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu
Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětných
úplných uzavírek bezodkladně informovat minimálně dopravce BusLine LK s.r.o. –
ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396, ČSAD Liberec, a.s. –
pavel.wolf@csadlb.cz, tel.: +420 731 124 252, dopravní úřad – lubos.tomicek@krajlbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.:
+420 704 702 000

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
Na vědomí:
1. Městský úřad Turnov, odbor dopravní – datovou schránkou
p.vanatko@mu.turnov.cz
2. Josef Nešvera – datovou schránkou + e-mailem: nesvera.josef@seznam.cz
3. EUROVIA CS, a.s. – datovou schránkou
4. STRABAG a.s. – datovou schránkou
5. Obec Přepeře – datovou schránkou + e-mailem: starosta@prepere.cz
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6. Obec Příšovice – datovou schránkou + e-mailem: prisovice@email.cz
7. Obec Svijany – datovou schránkou + e-mailem: starosta@obecsvijany.cz
8. Obec Ohrazenice – datovou schránkou
9. Obec Modřišice – datovou schránkou
10. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – datovou schránkou
11. BusLine LK s.r.o. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz
12. ČSAD Liberec, a.s. – e-mailem: pavel.wolf@csadlb.cz; pavel.simera@csadlb.cz
13. BusLine KHK s.r.o. – e-mailem: josef.hanzlik@busline.cz
14. ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. – e-mailem: jan.holub@arriva.cz
15. REGA & R spol. s r.o. – datovou schránkou + e-mailem: info@regabus.cz
16. František Pytlík-BUS VYSOČINA – e-mailem: bus.vysocina@tiscali.cz
17. Zlatovánek spol. s r.o. – e-mailem: zlatovanek@email.cz
18. KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí – datovou schránkou +
e-mailem: martin.erlebach@kad.cz; pavel.mertlik@kad.cz
19. RETROBUS s.r.o. – e-mailem: studeny@retrobus-prostejov.cz
20. Richard Samko – e-mailem: richard.samko@seznam.cz
21. KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: otto.pospisil@korid.cz; jan.louda@korid.cz;
dispecink@korid.cz
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